
DE BREEDSTRAAT TOEN.
Het was in het voorjaar van 1950, alweer 5 jaar na de oorlog 
en nog steeds een grote woningnood. Het was te begrijpen dat 
wij met ons gezin, na ruim vier jaar inwoning, heel blij waren te 
mogen komen wonen op de Breedstraat 24.
Het huls, gedeeltelijk gebouwd on
der het dak van de Nutskleuter- 
school. De groen geverfde toe
gangspoort, die toegang gaf naar 
het straatje met de gele steen
tjes, daarnaast een heel klein 
tuintje, waarin bloeiende sneeuw
klokjes. Met nog een reusachtige 
ouderwetse hortensia, die uit zijn 
winterslaap te voorschijn kwam. ■
De voordeur met de bronzen trek
bel, het was een oude woning waar
in nog: de bedstee-kasten,de pri
mitieve keuken met schouw, waar 
soms door de schoorsteen een ver
dwaalde torenkraai naar beneden 
tuimelde met roet, stof en veren !
Maar deze ongemakken namen we 
erbij, want het huis was ons 
dierbaar.
De Breedstraat stil en vredig... 
maar ook levendig !
De Breedstraat met zijn dikke rij 
lindebomen, waar dan in de herfst 
het voor de kinderen het fijnste 
plekje was om te spelen. Zij maak
ten dan van het afgevallen blad de 
mooiste huizen en paleizen en fan
taseerden er op los, totdat... soms
plagerige jongens het spel verstoorden en hun bouwwerken ver
stoorden en hun bouwwerken vertrapten, waarmee hun droom- 
wereldje voorbij was.
Daar waren de kleine huisjes aan de overkant, en net om de 
hoek van de Breedstraat zag je een stukje van de Weeshuis
poort, waar de bewoners van "Huize Levensavond" in en uit 
liepen voor hun dagelijkse wandeling of boodschappen. En waar 
iedere dag mijnheer NUman, een bewoner van Levensavond, de 
straat en de poort veegde. Voor de kinderen was hij nooit 
aardig, hij mopperde en zwaaide met zijn bezem waar de kinder
en bang voor waren, of plaagde hij alleen maar ?.
Maar daar was ook nog Bart de schillenboer. Die het afval uit 
de keuken van Levensavond ophaalde. Wie kent hem niet "Ome 
Bart". De kinderen waren dol op hem, de lege emmers brachten 
zij weer voor hem terug of hielpen hem met het duwen van zijn 
kar. Dan was er het Muntstraatje. In het eerste huis, naast het 
gymnastieklokaal woonde de familie de Winter. Buurman de Win
ter was jachtopziener en daarbij verzorgde hij, samen met zijn vrouw 
de toezicht en onderhoud van de "gym".Want dat was daar een 
drukte; met het komen en gaan van de kinderen van de lagere 
scholen voor hum gym-les. Ik bewonderde buurvrouw, die zo druk
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bezig was met haar flinke gezin en dan nog iedere morgen, samen 
met haar vriendin Mevr. Glim, van het schildersbedrijf, hun 
trouwe kergang maakten. Waar haalde zij de tijd vandaan ?De huisjes 
daarnaast waarin de families Entius, Hartman, Roozendaal, Dirk 
Schoen en Dijkhuis woonden. En helemaal op het eind, op de hoek 
van de Ridderstraat, de boerderij van "Ome Jan" Schoutsen.
En niet te vergeten, aan de Muntstraat was het Openbare Badhuis. 
Het was geopend op Vrijdagavond en zaterdagmiddag. Het echtpaar 
Brouwer, ook bewoners van "Levensavond" zorgden voor dit bad- 
gebeuren. Mevrouw Brouwer hield de kassa, waar je 25 cent moest 
neertellenen haar man hield zorgvuldig de klok in de gaten, want 
onverbiddelijk, na twintig minuten, als er hardhandig op de deur 
was gebonsd en je was amper gekleed, of daar kwam de emmer met 
sop al over de vloer ! Even bezemen en... volgende klant.
Opeens was het badhuis gesloten, misschien door dat veel gezinnen 
zelf een bad of doucheruimte kregen ?
En dan naast ons het kleuterschooltje, waar toen iedere dag, 
ongeveer 80 kleuters het piepkleine schooltje bevolkten.
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De achterzijde van de woningen, grensden aan de Kerkesteeg, met 
het uitzicht naar de statige toren en de Bonifaciuskerk.
En bij de kerk was er 
uiteraard ook een 
koster. Iedere Medem- 
blikker kende hem: 
bodewijk Sambrink- 
Sanderink, die s'zon
dagsmorgens de kok
ken liet luiden voor 
de kerkgang, 
bodewijk, zoals ie
dereen hem noem
de, een man die zijn 
kerk diende. Ja, 
s'zondags moest al
les keurig in orde 
zijn, in en om het 
kerkgebouw. Want op 
het kerkeveld had 
bodewijk daar zijn 
schaap met lammeren, 
die met het grazen 
het gras kort hiel
den. Dus vóór de 
dienst begon,verhuis
de hij zijn vee naar 
de noordzijde, want 
stel je voor, de die
ren mochten immers 
de zondagdienst niet 
verstoren !
Wanneer na het 
luiden de klokken 
verstomden, open
de de koster , ge
kleed in zijn zwarte costuum de deuren voor zijn bezoekers.
En als het orgel al speelde, dan liep bodewijk altijd nog even 
het pad af of er nog een late kerkganger op weg was... zo 
ja, dan bleef de deur nog even open. O ja, en dan was er op
zij van de toren aan de Oude Haven het "Fratersveldje’|. Waar 
de jongens van het Radboud-internaat met de fraters gingen voet
ballen. Het terrein was afgezet met een gazen hek, de frater had 
een sleutel waarmee het kleine poortje geopend kon worden. 
Kinderen mochten daar niet komen, maar wat doen kinderen als 
iets verboden is ? Ze doen het toch ! Dus de slimme buurkinderen 
kropen dan onder het gaas door. En als het dan kinderbedtijd was, 
op het prachtige speelveldje kon je ze vinden.
Met de buren samen; de familie beur en Radeker huurden wij 
een stukje van het kerkeveld, voor het kapitale bedrag van 10 
gulden per jaar. bang het hek hadden wij samen een stuk grond 
met bloemen en planten. En om de was te drogen, geen bezwaar, 
een touw gespannen en daar wapperde de was in de wind ! Wat 
konden we genieten, soms zo heerlijk in de zon, tegen de kerk
muur en waar de geluiden vanuit de stad, zo mooi weerkaatsten, 
tegen de hoge muur.



Vooral s'zondags als in de "kuip" M.F.C. ofD.V.O. met voet
ballen hun punten scoorden, hoorde je aan het juichen dat er 
weer gescoord was. Maar ook s'nachts, de geluiden wanneer de 
Medemblikker vissers op het IJsselmeer op paling gingen vissen, 
dan hoorde je het tjoeken van hun boten. Het gebeurde wel eens 
opeen vroege zomeravond, dat een gedeelte van de Breedstraat 
werd afgebakend. Dat was het sein, van komt dat zien ! komt 
dat zien !. Daar waren de clowns en acrobaten die hun kunsten 
vertoonden en zo-waar, je rook het circus !.
Slechts éénmaal beleefden we het dat een groep mannen een kabel 
spanden vanaf het Levensavond naar het vierkant van de toren.
De spanning was te snijden, toen de ,otor met de geblindoekte 
rijders de rit naar boven maakten en waar zij langs de draad 
naar beneden af daalden. Gelukkig liep alles goed af met dit angst
aanjagende gebeuren.
Welke bewoners had de Breedstraat ? Naast ons, in het "Murray- 
House", woonde de familie Leur. Het was altijd gezellig om even 
bij de buren binnen te stappen. Buurvrouw en haar oude moeder 
waren liefhebbers van leg-puzzels. Als dan een enorme puzzel pp 
tafel lag was het van zelfsprekend, om ook even mee te gaan 
zoeken. Het huis bekoorde mij niet, dat was ook net een legpuzzel 
met die gekke indeling. Daar was bijvoorbeeld die smalle, bijna 
loodrechte trap naar boven en op de slaapkamers, enge, donkere 
bedsteden. In het huis daarnaast, nummer 28, woonden mijnheer en 
mevrouw Radeker, een grote woning waar ook de boekhoudkantoren 
waren.
Iedere morgen, even na half negen maakten de Heer Radeker Sr en 
Jr. hun dagelijkse ochtendwandeling, een klein half uur daarna, 
ondertussen de post meegenomen, om dan achter het bureau het 
werk te hervatten. Het was altijd een hele bedrijvigheid als de 
klanten uit de Wieringermeer met hun boekhouding kwamen. Met 
bedrijvigheid bedoel ik de klanten die met hun auto kwamen.
Toen, in de oorlog, was autorijden nog niet zo gewoon !
Het privé-kantoor van de Heer Radeker was aan de achterzijde 
van het huis en als dan het raam was opengeschoven, dan rook 
je de heerlijke tabaksgeur als hij zijn pijp rookte.
Op de hoek van de Breedstraat en de Heerensteeg woonde burge
meester Peters. De grote achtertuin was door een houten schut
ting omgeven. Daar achter liep weer de Kerksteeg. De tuin met 
zijn vele fruitbomen en als het tijd van oogsten was, kon je burge
meester Peters zien, boven op de ladder, om de oogst binnen te 
halen.. En al was de burgemeester onze buurman, hij groette 
zelden of nooit, maar mevrouw was een heel aardige dame.Ik had 
wel eens met haar te doen, ze had geen hulp om dat grote huis 
schoon te houden. En altijd liep zij op een drafje. Als haar man 
met de auto thuis kwam dan was het weer vlug, vlug de garage
deur opendoen. Die vriendelijke mevrouw Peters, die 's zondags 
gehaast op weg was naar de dienst in de Sint Marünuskerk, 
groetend naar iedereen. Klein, slank en de hoedjes die zij droeg 
stonden haar zo leuk... Na het vertrek van de fam. Peters is 
het lelijke bakbeest van een huis gesloopt. Jammer was wel, 
dat de mooie, oude gaslantaarn die de gevel sierde, moest ver
dwijnen. Tegenover het scholltje was het lage huisje van Japie 
Roda. Japie die veel geplaagd werd door de jeugd, was een wat 
eenzaam en vreemde man. Zijn vriend was "Dokkie", Willem de 
Vries. En Dokkie die heel graag een borreltje lustte, kwam zijn 
slokkie bij Japie drinken.



Daar stak geen kwaad in....maar er kwam een tijd dat Japie 
verzorging nodig had, dus zat er niets ander op, dan te moeten 
verhuizen naar de zusters in Sint Martinus. Op een dag was het 
zo ver, de mopperende, tegenstribbelende Japie wilde niet !
Maar toen eindelijk met veel goede woorden, hij eindelijk in de 
auto was gestapt, moest ook zijn bed nog mee, het verenbed !
De hulp bij het verhuizen had moeite om het bed door de smalle
deur naar buiten te dragen, toen----- door een net toevallige
spijker in de muur bleef het bed haken. Het bed scheurde en 
toen sneeuwde het, sneeuwde het veren ! Op die mooie zonnige 
middag op de Breedstraat.. .
Het tragische was , dat heel kort daarna, Japie was heengegaan.
De zorg en het toezicht van de school was ons toevertrouwd, daar 
hadden we te maken met Juf Geusebroek en juf Schoonbeek, die 
de kleuterleidsters waren. De twee lokalen werden verwarmd door 
de grote salamander kachels en met oude kranten, zachte turf en 
een brandende lucifer, was er in een ogenblik een vuurtje. Met 
cokes werden de kachels gestookt en Bijlsma, de Kolenhandel, bracht 
regelmatig de brandstof in het kolenhok. En bij kachels hoort 
ook een kachelsmid, dat was vanzelf , smid v.d. Wetering, die in 
het voorjaar de kachels kwam halen voor reparatie en poetsbeurt.
De verdere zomer waren kachels en pijpen opgeslagen in de kleine 
smederij in het Bagijnhof. Als het najaar werd brachten de smid 
met zijn knecht Henk Moerkens, de Salamanders weer glimmend 
gepeotst op hun plaats. Het materiaal waar de kinderen mee moesten 
knutselen, was niet zo bijzonder. Daar had juf wat op gevonden, 
bij de firma Kool waren er genoeg rollen behang overgebleven en 
dat kon ze goed gebruiken voor het knip-, plak-, en kleurwerk.
De meeste werkstukken, hiervan gemaakt, versierden de wanden 
van het lokaal, dat letterlijk behangen was ! Veel ^erd er buiten 
gespeeld op het pleintje, waarbij als het mooi weer was, ook het 
meubilair naar buiten kwam. Daar was ook nog de zandbak, opzij 
van de school. De zandbak was eigenlijk een gazen kooi, waar 
zeker niet meer dan 10 kinderen in konden spelen. Dus een groep
je kinderen speelden op aflossing, tien kinderen naar binnen, 
deur op slot! Ik zag wel eens dat een kleuter traantjes liet, het 
was immers niet leuk als juf je met die grote sleutel op ging 
sluiten? Toch verbeterde er later veel, maar het duurde tot on
geveer 1961 dat er een nieuw schooltje werd gebouwd. Het is een 
heel verhaal geworden, nisschien maak ik een tweede verhaal?

Mevr. de Vries.


